


Serão 12 participantes comandados pelo Chef Alessandro Eller. A cada semana
um novo desafio, onde o duelo eliminará um participante. Ao longo de 12
episódios, o Chef de Família - 4ª Temporada vai mostrar os candidatos
preparando receitas tradicionais da culinária capixaba, sobremesas deliciosas e
ainda receitas autorais criadas pelos nossos competidores. Os participantes serão
julgados por uma equipe de Chefs de Cozinha de destaque no mercado
gastronômico capixaba e nacional, além de convidados especiais do programa.

Um delicioso jogo para testar as habilidades dos competidores, propor
formatos e incluir a sua marca no futuro da televisão regional.

12 episódios + Melhores Momentos
Exibição Sábado às 14h com reprise Domingo às 08h



Além de trazer entretenimento para o público capixaba, o reality pretende

ainda valorizar a gastronomia e a cultura do Espírito Santo. O formato do

programa faz com que o anunciante esteja mais próximo do telespectador.

Culinária é um tema afetivo, capaz de reunir a família inteira ao redor da

mesa ou em frente a TV. O Reality Chef de Família - 4ª Temporada é um

prato cheio para sua marca.

Maioria do sexo feminino, com a faixa etária na crescente 35+, e mais de

50% da classe C.







Alessandro Eller é Chef de cozinha, formado em Gastronomia com pós-

graduação em Hotelaria e mestrado em Sociologia pela PUC SP/UVV.

Apresenta há mais de 15 anos programas de culinária na televisão e

atualmente comanda os reality shows Chef de Família e Mais Doce na

TV Vitória/Record TV. Confira:

Episódio 3ª temporada
Chef de Família 

Episódio 2ª temporada
Mais Doce

https://www.youtube.com/watch?v=MZji4R_wlwc
https://www.youtube.com/watch?v=MZji4R_wlwc
https://www.youtube.com/watch?v=07Z9a8J6KdQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=07Z9a8J6KdQ&t=1s


Além da exibição na TV Vitória/Record TV, o Chef de Família contará com hotsite no Folha Vitória, com

informações sobre provas, notas e parceiros, e claro, matérias exclusivas. Após a exibição dos episódios,

todos os vídeos do programa serão disponibilizados na plataforma YouTube, onde a temporada terá

playlist completa, deixando o conteúdo disponível para visualização a qualquer tempo. As redes sociais

da TV Vitória, Chef de Família e na Alessandro Eller divulgarão os acontecimentos, desde a chamada para

o programa. Na Spark, nosso chef trará conteúdos dos parceiros para o público. Todas as segundas, no

programa Happy Hour na Jovem Pan Vitória, Eller estará presente para comentar o último episódio.





Para realizar as gravações do reality, todos os protocolos

sanitários contra a COVID-19 serão realizados, garantindo

a saúde e seguranças dos participantes e equipe.

Serão realizados testes em todos os presentes durante as

gravações, além da utilização obrigatória de máscara para

toda a equipe de produção e uso de álcool em gel.

Fotos feitas na gravação do Reality Mais Doce Verão.



ENTRE EM CONTATO
COM NOSSA EQUIPE

COMERCIAL

Aline Marques
Coordenadora Comercial
alinefm@redevitoria.tv.br

27 98119-5051

Isabela Fernandes
Gerente Comercial da Rede Vitória

isabelaf@redevitoria.tv.br
27 99905-4566

Giselle Alves
Superintendente Comercial e 

Marketing

giselle@redevitoria.tv.br 
(27) 3134-5420 


